
 

 

1. Gaminio pavadinimas 
 

 

Wi-Fi sienos apšvietimo šviestuvas 
 

2. Gaminio kodas 
 

 

20259 

 
3. Spalva 

 

 

Juoda arba balta 

 
4. Trumpas aprašymas 

 

 

Sienos užliejamos spalva! Jaudinantis ir ryškus apšvietimas iš vieno kompaktiško įrenginio! 

 
5. Komplektą sudaro: 

 

 

 1 sienos šviestuvas 1 m ilgio 

 1 IEC maitinimo laidas su kištuku 

 2 sienos laikikliai 

 1 antena 



6. „Snoezelen®“ stimuliacijos 
 

 

 

 Regėjimas 

 

7. Geriausia naudoti 
 

 

Šis gaminys efektyviausiai veikia pritemdytoje aplinkoje, naudojant su ROMPA® Wi-Fi 
valdymo pultu. 

 

8. Suderinami ROMPA® gaminiai 
 

 

ROMPA® taip pat siūlo platų Wi-Fi valdymo pultų asortimentą, įskaitant: 
 
 

19847 ‐ ROMPA® spalvų valdymo pultas, 8 spalvų 
 
 
 
 
 
 

20563  ‐  Wi‐Fi mikrofonas 
 
 
 
 
 
 
 

 
18870, 20402 ‐  ROMPA® „kalbantys“ kubai 

 
 
 
 
 
 

19939 – Wi Fi interaktyvių kilimėlių komplektas 
 
 
 
 
 
 

 
19214 - kintančių spalvų skydas 



9. Naudojimo pradžia 
 

 

 

 Montuokite patalpoje ant sienos ar lubų naudodami pridedamą laikiklį ir tinkamas 
tvirtinimo detales. 

 Nustatykite sienos šviestuvo kampą. 

 Įjunkite į elektros tinklą. 

 Prietaisas pereina į automatinį režimą, kurio metu lėtai keičiamos visos spalvos. 
 Kelis kartus paspauskite sienos šviestuvo „MODE“ (Režimas) mygtuką, kol sienos 

šviestuvo galinės pusės ekranėlyje bus parodytas „Addr.” Tada kelis kartus 
paspauskite „SET UP” (NUSTATYTI) mygtuką, kol ekranėlyje bus parodytas „d.001” 
(ar panašus skaičius). Spauskite „UP” (Aukštyn) ir „DOWN” (Žemyn), kol ekranėlyje 
bus parodytas „d.001”. Tada dar kartą spauskite „SET UP” (NUSTATYTI) mygtuką. 
Naudodamiesi mygtukais „UP” (Aukštyn) ir „DOWN” (Žemyn), pasirinkite “03C.H”. 

 Naudodamiesi Wi-Fi valdymo pultu pasirinkite spalvą. 
 

10. Išsamus aprašymas 
 

 

Sienos užliejamos spalva! Jaudinantis ir ryškus apšvietimas iš vieno kompaktiško įrenginio!  
Suteikia spalvingą apšvietimą naudojant labai ryškias, mažai priežiūros reikalaujančias LED 
lemputes. Galima naudoti tik patalpose. Šviesos spalva gali būti valdoma belaidžiu būdu, 
naudojant vieną iš „ROMPA“ belaidžių valdymo pultų. Spalvos gali būti maišomos, o jų 
intensyvumas reguliuojamas. Lengvai montuojamas.  240 V.  Gali būti baltos arba juodos 
spalvos . Spalvąpažymėkite atlikdami užsakymą. 

 

11. Sauga 
 

 Visada prižiūrėkite šio gaminio naudojimą. 

 Imkitės visų reikiamų saugos priemonių siekiant užtikrinti, kad gaminys būtų 
sumontuotas tinkamai ir saugiai - patalpoje. 

 Nenaudokite, jei kokia nors dalis yra pažeista. 

 Nebandykite keisti ar atidaryti šio gaminio patys. 
 Netraukite už maitinimo laido ir nespauskite jo. 

 Neleiskite, kad maitinimo laidas liestųsi su kitais maitinimo laidais. 

 Nejunkite prie įtampos reguliatoriaus. 

 Nelaikykite ten, kur yra degių medžiagų, skysčių ar dujų. 
 
 

 

ATSARGIAI! 
 

Laikykite prietaisą atokiai nuo skysčių, 
venkite lietaus ir drėgmės. 



12. Techniniai duomenys 
 

 

 

Dydis:                                      1m ilgio (1070 x 65 x 88 mm) 
Maitinimas:                      240 V – 50Hz (maitinimo laidas pridedamas) 
Sunaudojama galia:             50W 
Saugiklis kištuke:                  13A (JK standarto kištukas) 
Lempos naudojimo laikas:  100,000 valandų 
Svoris:                                    2.5 kg 
CE:                     Atitinka CE ir RoHS reikalavimus 

 

13. Montavimas 
 

 

1. Montuokite tik sausose patalpose 
2. Šiam gaminiui reikalingas vienas elektros lizdas. 
3. Jeigu šis gaminys buvo veikiamas aukštos temperatūros transportuojant, nejunkite 

jo iškarto. Leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros. 
4. Naudokite pridedamą laikiklį montuojant šį gaminį ant sienos ar lubų. Kiekvienas 

laikiklis turi po dvi skyles tvirtinimui. Tvirtinimo detalių komplekte nėra, nes jos 
priklauso nuo jūsų sienos arba lubų konstrukcijos. 

5. Šio prietaiso svoris apie 2.5 kg. Atsižvelkite į tai tvirtindami. Įsitikinkite, kad jūs 
žinote, kokios konstrukcijos yra siena, prie kurios jūs ruošiatės tvirtinti šį prietaisą. 
Atsižvelgiant į tai, jūs turite naudoti tinkamas tvirtinimo detales. Pavyzdžiui, sienos 
gali būti pertvaros iš gipso kartono, arba pilnavidurės plytų ar betono sienos. 
Pasikonsultuokite su kvalifikuotu statybos specialistu arba pastatų priežiūros 
tarnyba, jei kyla klausimų dėl tinkamo tvirtinimo būdo. Užtikrinkite, kad jūsų siena ir 
tvirtinimo detalės gali atlaikyti šio gaminio svorį. 

6. Reguliuokite sienos šviestuvo kampą pagal poreikį, švelniai pakreipdami galvutę su 
LED lemputėmis laikydami prie laikiklio. Mes rekomenduojame sienos šviestuvą 
nukreipti į sieną. Šviesos yra ryškios, todėl nepatariama sienos šviestuvo montuoti 
taip, kad naudotojai būtų skatinami ar galėtų žiūrėti tiesiogiai į jį. 

7. Galima naudoti ir kelis sienos šviestuvus kartu. Komplekte yra tik vienas sienos 
šviestuvas. 

8. Sienos šviestuvą įjunkite į tinklo lizdą. 

 
VEIKIMAS 
Įjunkite. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuko nėra. Šis gaminys nėra skirtas ĮJUNGTI ir IŠJUNGTI 
veikiant trumpais intervalais. 
Prietaisas pereina į automatinį režimą, kurio metu lėtai keičiamos visos spalvos. 
Gavęs Wi-Fi signalą (perduotą iš kito įjungto ROMPA® Wi-Fi įrenginio, pvz. keičiamų spalvų 
skydo), įrenginys pakeis spalvą į signalu perduodamą spalvą vienai minutei, o paskui vėl 
atsinaujins automatinis ciklas, jeigu per tą laiką nebus gautas kitas Wi-Fi signalas. 



 

 

 
 

Nustatymas Wi-Fi naudojimui 

 
Kelis kartus spauskite sienos šviestuvo „MODE“ (Režimas) 
mygtuką, kol sienos šviestuvo galinės pusės ekranėlyje bus 
parodytas „Addr.” 

 
 
 
 
 

Tada kelis kartus paspauskite „SET UP” (NUSTATYTI) mygtuką, 
kol ekranėlyje bus parodytas „d.001” (ar panašus skaičius). 
Spauskite „UP” (Aukštyn) ir „DOWN” (Žemyn), kol ekranėlyje 
bus parodytas „d.001”. 

 
 
 
 
 
 

Tada dar kartą spauskite „SET UP” (NUSTATYTI) mygtuką. 
Naudodamiesi mygtukais „UP” (Aukštyn) ir „DOWN” (Žemyn), 
pasirinkite “03C.H”. 

 

 
 
 

14. Priežiūra 
 

 

 Prieš atlikdami montavimo ar valymo darbus, patikrinkite, ar Wi-Fi sienos 
apšvietimo šviestuvas yra atjungtas nuo maitinimo tinklo (atjungtas nuo maitinimo 
lizdo). Ištraukite kištuką, laikydami ne už laido, bet už pačio kištuko. 

 Sutrikus įrenginio veikimui, nedelsiant nutraukite jo naudojimą. 
 Šiame gaminyje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atliktų naudotojas. 

 Kai gaminio daugiau nebenaudosite, utilizuokite jį atitinkamai. 

 Pakeiskite kištuko saugiklį, jei reikia (esantį JK standarto kištuke) 
 

15. Trikčių diagnostika 
 

 

Netaikoma 
 

 
 
 
 

Daugiau šių instrukcijų kopijų galite atsisiųsti iš www.rompa.com 

Tikimės, kad instrukcijose rasite naudingos informacijos. Jeigu turite bet kokių pasiūlymų, 
kaip pagerinti prietaisą, mielai laukiame jūsų komentarų. Susisiekite su mumis el. paštu 
producthelp@rompa.com 

 

 
 

SIENOS APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS 20259, 2012 Sausis 
ROMPA®Ltd. Visos teisės saugomos. 

 
 



 

Pardavėjas: UAB “Slaugivita”                       GARANTINIS TALONAS 

 
 
 
Įrengimo pavadinimas:  Wi-Fi sienos apšvietimo šviestuvas 
 
 
 
Modelis: 20259 
 
 
 
Serijos Nr._________________________________________________________________ 
 
 
 
Pardavimo data: __________________       PVM Sąskaitos-faktūros SLS  Nr.:  _________________ 
 
Pardavėjo pavardė_____________________________ Parašas _____________________ 
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                         A.V. 
 
 
 
Šiam parduodamam gaminiui suteikiama   12   mėnesių  garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai pašalinami 
gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku. 
Garantija netaikoma:  
Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio(įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado dėl 
aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos. 
Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys(įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal paskirtį 
arba tyčinio sugadinimo atveju. 
Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį(įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar 
nekokybiški priedai. 
Kitais atvejais: jei gaminys(įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo(potvynio), žemės drebėjimo ir  kt. stichinių nelaimių 
atvejais. 
Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB “Slaugivita” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija galioja 
pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją. 
Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius  paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį  gaminį supakuoti  (pageidautina 
originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui . Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal. 
 
 
Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku: 
 
Pirkėjo parašas___________________________ 
 
Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394 
 

1. Gedimas________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

  
Data: ____________________ 
Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

 
Servisas________________________________________ 
                        (Pareigos,vardas; pavardė; parašas) 
 

2. Gedimas________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

  
 
Data: ____________________ 
Panaudotos dalys: ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

 
Servisas________________________________________ 
                        (Pareigos,vardas; pavardė; parašas) 

 


